Sistema de
Exaustão para

Galpões e Sótãos

Deixe seu Sótão ou Galpão mais Agradável
Redução extrema no calor
acumulado

Reduza a Umidade do Ambiente
Ajuda a eliminar os fungos e
prolongar a vida útil do telhado

Produto Sustentável
O jeito verde para ventilar seu
sótão sem eletricidade

Movido à Energia Solar
Seu painel fotovoltaico traz
redução na sua conta de energia

Base à Prova de Infiltração
Utiliza bases adaptadas a todos
os tipos de telhados

Durável
Utiliza materiais à prova de
corrosão

Fácil de Instalar
Montagem sem fios, simples,
rápida e livre de sujeira

Solar Star é a Solução Ideal para Ventilação.
Perfil Baixo

Ao colocar o Solar Star no ponto mais alto do telhado, onde é mais eficaz, pode-se circular
o ar e ventilar o espaço do sótão ou galpão corretamente , transformando o ambiente em
um lugar mais agradável.
Alimentado por um painel solar de 10 watts, este produto inovador foi projetado para
durar temporada após temporada.

Solar Star:

Este design elegante e discreto é
para a maioria das aplicações em
telhados

• Reduz a acumulação de calor.
• Reduz os custos com ar condicionado.
• Reduz os danos com a condensação.
• Protege contra a umidade.
• Combate os fungos.

Perfil Inclinado

Uma ótima alternativa para
alcançar a face norte, quando você
precisa aumentar a exposição ao
sol.

UMIDADE

Perfil Alto

Este discreto exaustor é uma ótima
opção para telhados ondulados e
com alta curvatura.

Combate ao Calor e Umidade
Muitas casas hoje têm ventilação insuficiente e
troca de ar, causando elevados níveis de umidade e
funcionando como um grande radiador. A umidade
migra pelo telhado, prejudicando a estrutura
interna. A umidade também pode saturar o
isolamento, promovendo a degradação por fungos.

Solar Star:
• Mais de 1.000 m³/h de capacidade de extração.
• Capaz de ventilar áreas de sótão ou galpões com
até 110 m2 por unidade.
• 1 a 38 volt de tensão direta de operação.
• 5 anos de garantia no painel solar e motor.
• 10 anos de garantia nos demais componentes.

Converta qualquer exaustor elétrico em um
exaustor solar
O novo Solar Star Convertion Kit transforma qualquer
exaustor em um sistema de exaustão sustentável, movido
a painéis solares.

Necessita de um painel extra?
•j

Ecologicamente corretos, estes elegantes painéis discretos são
uma solução ideal para alcançar os raios solares, quando a
exposição contínua ao sol é limitada em um telhado.
•
•
•
•

Fácil instalação.
Fabricado com materiais duradouros.
Desempenho na maioria das condições meteorológicas.
Painel ultra-resistente fornece proteção contra chuva e vento.

Aplicável em qualquer situação:
• aumente a performance de aberturas existentes passiva.
• transforme exaustores elétricos que consomem energia e são
barulhentos em sistemas silenciosos e alimentados por energia solar.
• escolha qualquer local no teto ensolarado para instalar os painéis
solares .
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